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ایــن كتــاب مطالعــهای جامعهشناســانه دربارۀ تأثیر گســترش
مــدارس دخترانــۀ جدیــد در پیشــرفت اجتماعــی و فرهنگــی
زنــان ایــران از دورۀ جنبــش مشــروطهخواهی ( 1285ش) تــا
پایــان دوران پهلــوی اول ( 1320ش) اســت کــه بــه همــت
منیرالســادات میرهــادی 1انجــام گرفتــه اســت .نویســنده ،بــا
اســتفاده از منابــع تاریخــی و بــا بازخوانــی هدفمند و فشــردۀ
تحــوالت تاریخــی دورۀ مذکــور بــا تمرکــز بر موقعیــت زنان،
دگرگونیهــای ناشــی از گســترش آمــوزش و پــرورش زنــان
در الگوهــای رفتــاری و هنجــاری و ارزشهــای فرهنگــی را
بررســی کرده اســت.
بــا مطالعــۀ ایــن کتــاب آگاه میشــویم کــه در جامعــۀ
پیشامشــروطه ،زنــان حضــور اجتماعــی بســیار کمرنگــی
داشــتند و از عرصههــای اجتماعــی غایــب بودنــد ،یعنــی
نیمــی از جمعیــت کشــور نیمۀ پنهــان جامعه قلمــداد و نادیده
گرفتــه میشــدند و تــاش میشــد در خلوتخانــۀ زندگــی
خصوصــی محصــور بماننــد .آنــان چنــان در علمآمــوزی
عقــب نگــه داشــته شــده بودنــد کــه در فرهنــگ عمومــی
بــا دیوانــگان ناقــص عقــل در یــک مرتبــه قــرار داده
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میشــدند .تحصیــل دختــران بــه میــزان کام ـ ً
ا محــدود و
بــرای طبقــات باالتــر جامعــه (خانــدان ســلطنتی و اشــراف)
در مکتبخانههــای ســنتی و تــا مرحلــۀ یادگیــری خوانــدن
(و بهنــدرت نوشــتن) کافــی دانســته میشــد (ص ،47 ،28
 .)150 ،56امــا در هميــن دوره ،آشــنایی ایرانیــان بــا فرهنگ
و تمــدن جدیــد غرب و طرح مســئلۀ زن و حقــوق زن در آثار
و اندیشــهها و اقدامــات چهرههــای تأثیرگــذار و تجددخــواه،
همچنیــن پیدایــش روزنامــه ،گســترش انتشــار مطبوعــات
فارســیزبان در داخــل و خــارج کشــور ،تأســیس مــدارس
و آمــوزش بــه ســبک جدیــد ،و انتشــار کتــاب ،راه را بــراي
تغییــرات تدریجــی و هرچنــد انــدک در جامعــه باز کــرد .البته
ایــن تغییــرات عمدت ـ ًا در طبقــۀ اندیشــمند رخ م ـیداد و در
ميــان تــودۀ مــردم گســترش چندانــی نداشــت .در ایــن دوره،
جنبــش تنباکــو بــه عنــوان مهمتریــن حرکــت اجتماعــی در
دورۀ قاجــار و اولیــن مقاومــت منفــی در تاریــخ ایــران یــک
نقطــۀ عطــف بــود (ص  )50و زنــان نقــش مهــم و قابــل
توجهــی در آن ایفــا کردنــد .مشــارکت فعــال زنــان در ایــن
نهضــت ،نخســتین تجربــۀ اجتماعــی آنهــا در تاریــخ ایــران
معاصــر اســت کــه آنــان را نســبت بــه توانمندیهایشــان
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در ایفــای نقــش شــهروندی خــود آگاه کــرد (ص .)56-55
در ادامــه ،بــا وقــوع انقــاب مشــروطه ،زنــان ایرانــی کــه تــا
آن هنــگام در فعالیتهــای سیاســی و اجتماعــی حضــوری
نداشــتند ،همپــای مــردان از هدفهــای عمومــی انقــاب
پشــتیبانی کردنــد و خواســتار احقــاق حقــوق خــود شــدند .در
مجمــوع ،جنبــش مشــروطهخواهی باعــث گســترش ســریع
و وســیع آگاهــی در میــان اقشــار مختلــف از جملــه زنــان
ایرانــی شــد (ص  .)151زنــان تــاش کردنــد بــا برداشــتن
موانــع موجــود بــر ســر راه فعالیتهــای سیاســی ،شــرایط
الزم را بــرای مشــارکت خــود در حیــات اجتماعــی کشــور
فراهــم آورنــد .ســه زمینــۀ فعالیــت اجتماعــی کــه زنــان در
آن بــه نقشآفرینــی پرداختنــد شــامل انجمنهــا ،مطبوعــات
و مــدارس بــود .در مراحــل اولیــه ،مشــارکت زنــان در ایــن
عرصههــا بســیار انــدک بــود ،امــا ارتقای میــزان آگاهــی آنها
افزایــش حضــور اجتماعیشــان را هــم بــه دنبــال داشــت.
چنیــن تالشهایــی نســل جدیــدی از زنــان را پــرورش داد
کــه در ایفــای نقشهــای اجتماعــی خــود آگاهانهتــر و
آزادانهتــر عمــل میکردنــد .از میــان ســه حــوزۀ مذکــور،
تأســیس مــدارس دخترانۀ جدیــد در ســالهای 1320-1299
شمســي رشــد کمــی و کیفــی قابــل توجهــی داشــت و در
تهــران ،تبریــز ،اصفهان ،مشــهد و رشــت ،مدارس با ســرعت
حیرتانگیــزی گســترش یافــت کــه تأثیــر آن در آشــنایی
زنــان بــا حقــوق شــهروندی خــود چشــمگیر بــود .امــا دو
حــوزۀ دیگــر پیشــرفت اجتماعــی زنــان یعنــی مطبوعــات و
تشــکلهای سیاســی و اجتماعــی ،بنــا بــه محدودیتهــا و
موانــع آن دوران ،رشــد کندتــر و محدودتــری داشــت (ص
.)132
در مجمــوع ،اگــر نقشهــای اجتماعــی در ســه محــور «زن
بــه مثابــه همســر»« ،زن بــه مثابــه مــادر» و «زن بــه مثابــه
زن» تعریــف شــود ،در تمــام ایــن دوران ،ســایۀ نقشهــای
زن بــه مثابــه همســر و مــادر بــر سیاسـتگذاریهای خــرد
و کالن ســنگینی میکــرد .بــه بیــان دیگــر ،بــه نقــش زن به
عنــوان مــادر بــه قــدری اهمیــت داده میشــد کــه دسترســی
بــه حقــوق زنــان تنهــا از راه ایفــای درســت نقــش در کانون
خانــواده میســر دانســته میشــد .بــه ایــن ترتیــب ،در رابطــه
بــا نقــش «زن بــه مثابــه زن» تغییــرات محسوســی رخ نداد.

حتــی در دوران پهلــوی اول ،بــه رغــم تشــویق زنــان بــه
حضــور در عرصههــای اقتصــادی اعــم از تولیــد و خدمــات،
اشــتغال مــردان آســانتر از زنــان بــود و دســتمزد زنــان نیــز
نصــف مــردان بــود (ص .)144
امــا اســتمرار تغییــرات در درک نقش و جایــگاه زن در جامعه،
تأثیــر مهمــی بــر افــکار عمومــی جامعــه و ســیر تحــول
تاریخــی زنــان ایرانــی بــر جــای گذاشــت .بــرای مثــال،
هرچنــد تــاش زنــان بــرای برخــورداری از حــق رأی و
انتخــاب شــدن هــم در مجالــس قانونگــذاری مشــروطه و
هــم در مجالــس دورۀ پهلــوی اول نــاکام مانــد (ص  ،)9بــاز
شــدن راه تحصیــات عالــی بــه روی زنــان آثــار خــود را در
پیشــرفت اجتماعــی و فرهنگــی زنــان در دورههــای بعــد از
حکومــت پهلــوی اول آشــکار ســاخت .زنــان ایرانــی کــه
تصــور روشــنی از شــأن و منزلــت حقیقــی خــود نداشــتند ،در
نتیجــۀ تالشهــا و اقدامــات و انتقــادات نســبت بــه وضعیــت
زنــان در جامعــه ،آگاهــی بیشــتری یافتنــد و در طــی زمــان،
بــا کســب آگاهــی وســیع و عمیــق نســبت بــه توانمندیهــا
و ظرفیتهــای خــود ،بهتدریــج شــناخت بیشــتری از
نقشهــای اجتماعــی خــود پیــدا کردنــد و کوشــیدند پــا را
از نقشهــای ســنتی زن بــه مثابــه مــادر و همســر فراتــر
بگذارنــد و بــه جایــگاه خــود بــه مثابــه زن دســت یابنــد.
پیگیــری حقــوق شــهروندی زنــان در دهههــای بعــد بــه بــار
نشســت و آنــان حــق انتخــاب کــردن و انتخــاب شــدن بــه
دســت آوردنــد .بــا گذشــت زمــان ،بســیاری از تابوهــای غلط
ناشــی از ســنتهای بــه جــای مانــده از گذشــته شکســته
شــد و زنــان ،دوشــادوش مــردان ،در عرصههــای مختلــف
اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی حضــوری فعــال
یافتنــد؛ دســتاوردی کــه وامدار تالشهایــی بــود کــه پیــش
از آن در ایــن راه بــه عمــل آمــده بــود.

